
Institutionen för datavetenskap
Department of Computer and Information Science

Examensarbete

Smarta receptförslag
algoritmutvärdering och implementationsförslag

av

Bernhard Hahn

LIU-IDA/LITH-EX-G--12/032--SE

 2013-01-17

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sweden

Linköpings universitet
581 83 Linköping



Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

Examensarbete

Smarta receptförslag
algoritmutvärdering och implementationsförslag

av

Bernhard Hahn

LIU-IDA/LITH-EX-G--12/032--SE

2013-01-17

Handledare: Johan Åberg

Examinator: Johan Åberg



Sammanfattning
I den här rapporten utvärderas ett antal olika collaborative filtering algoritmer för att ta reda på 
vilken av dess som lämpar sig bäst för att implementera åt PlanEatSmile i en PHP/MySQL-miljö. 
Målet är att hitta en algoritm som klarar av att skapa rekommendationer i realtid och med hög 
precision. Därtill är det viktigt att algoritmen ska kunna skapa rekommendationer åt nya användare 
(cold-start-problemet) samt att algoritmen ska skala väl när sajten växer.

De algoritmer som undersöks är user-based collaborative filtering, item-based collaborative filtering 
och tendencies collaborative filtering. Samtliga algoritmer undersöks i två versioner. En version 
som utgår ifrån receptbetyget och en version som omvandlar receptbetygen till ingrediensbetyg. 

Algoritmerna testas på data insamlat genom en enkät för att avgöra deras precision. För att avgöra 
skalbarheten testas algoritmerna på simulerad data var olika faktorer såsom antalet användare, 
antalet betyg och antalet recept varieras.

I studien lyckas vi visa att user-based collaborative filtering och tendencies collaborative filtering 
uppnår den högsta precisionen. Vi visar även att tendenciesalgoritmerna presterar mycket bra med 
avseende på skalbarhet. 

Genom att använda tendencies collaborative filtering och slå ut receptbetygen på receptets enskilda 
ingredienser lyckas vi skapa en algoritm som både uppvisar god precision och mycket god 
prestanda med avseende på skalbarhet.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund 

Den kraftiga ökningen av data och tjänster på internet har under senare år lett till gigantiska 
mängder med information tillgänglig för användare. Detta överflöde av information leder till 
problem för användaren att få tag på information som är relevant. För att avhjälpa detta problem har 
det utvecklats en mängd tjänster för att rekommendera innehåll till användare. Dessa så kallade 
”recommender systems” kan fungera på en mängd olika sätt. De kan basera på expertkunskap, 
föremålets egenskaper, enskilda användarens eller hela gruppers åsikter eller smak med mera.

Den stora mängden information som samlas om användare och deras vanor och beteende på internet 
leder även till goda möjligheter att anpassa innehåll till användaren. 

Att kunna presentera information till användaren som denne uppfattar som relevant är viktigt. 
Systemen brukar sägas ha hög precision om de skapar rekommendationer som stämmer väl överens 
med användarens preferenser. En grupp av rekommendationssystem som fått stor genomslagskraft 
på internet är ”collaborative filtering” (Segaran, 2007) som grundar sig i att hitta användare med 
liknande smak och låta dessa rekommendera innehåll till varandra.

Det finns två problem att överkomma när det gäller rekommendationssystem. Det första är att 
lyckas skapa rekommendationer åt nya användare. Det gäller för systemet att snabbt kunna skapa en 
profil för användaren och dennes preferenser. Problemet brukar kallas cold-start-problemet och 
beror på att systemet har för lite data om användaren. Det andra problemet beror på att systemet har 
för mycket data. När antalet användare växer och antalet föremål att rekommendera blir flera så blir 
beräkningarna mer komplexa. Det är därför viktigt att skapa algoritmer som kan skala väl till ett 
mycket stort antal användare och föremål. 

1.2 PlanEatSmile

PlanEatSmile är en webbaserad måltids- och matvarutjänst vars syfte är att hjälpa användaren till en 
varierad och hälsosam kosthållning. Användaren har möjligheten att sätta upp olika mål och tjänsten 
rekommenderar utifrån detta måltider och recept som kan hjälpa användaren att uppnå dessa mål. I 
dagsläget utgår rekommendationerna från begränsningar som användaren anger som till exempel 
vilka matvaror som finns tillgängliga, tillagningstid, svårighetsgrad med mera. Systemet är 
implementerat i PHP med en MySQL-databas. 
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1.3 Syfte

Syftet med det här arbetet är att utvärdera olika algoritm för att generera individanpassade 
receptförslag för webbplatsen PlanEatSmile. Algoritmen ska ta ta hänsyn till betygsatta recept och 
utnyttja information om andra användares receptbetyg, samt användarens övriga inställningar. 
Algoritmen måste även fungera i realtid och kunna hantera få receptbetyg i databasen (cold-start-
problemet).

För att uppfylla dessa krav kommer en undersökning att genomföras för att ta fram en passande 
algoritm. För att lösa detta problem anses följande frågeställningar vara intressanta att besvara.

1.3.1 Frågeställningar 

• Vilka algoritmer har störst potential att kunna tillämpas för receptförutsägelser?

• Hur presterar dessa algoritmer avseende precision?

◦ Hur påverkar cold-start-problemet algoritmernas precision?

• Hur presterar dessa algoritmer avseende skalbarhet?

• Vilken algoritm är mest lämpad för implementation i PlanEatSmile och hur kan den 
implementeras?

1.4 Avgränsningar

Det finns en mycket stor mängd olika algoritmer och metoder för så kallade recommender system. 
Den här rapporten fokuserar på algoritmer som tillhör kategorin collaborative filtering. För att 
besvara första frågeställningen kommer en litteraturstudie genomföras. Urvalskriteriet är att de ska 
vara enkla att implementera, har visat god prestanda i tidigare studier eller har tillämpats inom 
samma område. 

1.5 Bidrag

Den här rapporten bygger på tidigare studier i collaborative filtering och fokuserar på att tillämpa 
denna typ av algoritmer på receptrekommendationer. Ytterligare ett viktigt bidrag är att ta fram en 
algoritm som inte bara teoretiskt går att använda på stora datamängder utan även praktiskt går att 
implementera i en PHP/MySQL-miljö. 

1.6 Disposition

Teorikapitlet tar upp tidigare forskning inom området. Här presenteras olika typer av algoritmer och 
hur dessa har tillämpats inom olika området med extra betoning framför allt på recept. I 
metodkapitlet presenteras de olika algoritmerna som vi, utifrån teorin, anser ha bra potential för att 
skapa rekommendationer åt PlanEatSmiles användare. Här beskrivs även hur undersökningen 
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genomförs, vilka mått och vilken data som använts. Här definierar vi även begrepp så som precision 
och skalbarhet. Därefter följer en presentation av resultatet i kapitel 4. I det därpå följande kapitlet 
diskuteras och analyseras resultatet. Diskussionen avslutas med att rekommendera vilken algoritm 
som skulle vi anser bör implementeras i PlanEatSmile. I kapitel 6 ges en utförligare och mer 
konkret beskrivning av hur man skulle kunna anpassa algoritmen för att implementera den i 
PlanEatSmile. Det sista kapitlet sammanfattar resultatet av studien och återkopplar resultatet till 
frågeställningarna.
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2 Teori

Detta kapitel tar upp forskning som relaterar till collaborative filtering. Det presenteras en 
genomgång av termer och begrepp som används inom området och sedan en genomgång av 
olika typer av algoritmer. Forskning som kopplar collaborative filtering till recept- och 
matförlag framhävs speciellt. Kapitlet tar även upp olika sätt att utvärdera 
rekommendationsalgoritmer och hur några verkliga implementationer presterar.

2.1 Grundläggande koncept, vokabulär och notation

Grunden i ett rekommendationssystem är att det finns användare som uttrycker sina preferenser för 
olika föremål. Denna värdering som en användare gör av ett föremål brukar uttryckas i en trippel 
(användare, föremål, betyg). Betyget kan anta flera olika former. Till exempel på en skala mellan 
1-5, binärt: gillar, gillar inte eller någon annan kvantitativ skala. 

Mängden av alla betygstrippellar kan ses som en matris (betygsmatrisen) där samtliga betyg för 
varje användare på varje föremål finns samlade. Har en användaren inte betygsatt ett föremål så är 
betyget okänt. 

När det gäller att utvärdera rekommendationssystem brukar fokus ligga på två områden. Det första 
är att förutsäga vilken preferens en användare har för ett föremål. Detta kan ses som att systemet har 
till uppgift att fylla i de okända värdena i betygsmatrisen. Den andra uppgiften systemet har är att 
skapa rekommendationer. För en given användare ska systemet skapa en lista med n föremål som 
systemet anser passa användarens behov. Det är inte nödvändigt att rekommendationerna innehåller 
de föremål som systemet förutspår att användaren skulle ge högst betyg eftersom det även kan 
finnas andra kriterier. (Ekstrand et al, 2011)

I den här artikeln kommer vi att använda följande notation för att beskriva olika system och 
algoritmer.1 Mängden med alla användare betecknas U och mängden med alla föremål betecknas I 
(item). Delmängden Ui är mängden av alla användare som har betygsatt föremål i och Iu är mängden 
av föremål som användare u har betygsatt. Betygsmatrisen benämns R och består av betygen ru,i där 
u är användaren och i är föremålet denna har betygsatt. ru är vektorn bestående av samtliga betyg 
satta av användaren u och ri är vektorn bestående av samtliga betyg satta på föremål i. ri betecknar 
genomsnittsbetyget för ett föremål och ru genomsnittsbetyget för en användare. Ett 
rekommendationssystems förutspådda betyg för användare u på föremål i betecknas pu,i. Den aktiva 

1 Notationen som presenteras här bygger på den Ekstrand et al (2010) använder i sin sammanfattningsartikel för att 
på så vis skapa en mer lättjämförlig standard.
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användaren är den användaren som systemet ska beräkna förutsägelser för.

2.2 Motiv och mål

I och med informationsexplosionen på internet de senaste åren har det blivit allt viktigare att 
anpassa innehåll till enskilda användare för att göra innehållet mer lättillgängligt och relevant. En 
viktig del i denna användaranpassning har varit de så kallade ”recommender systems” 
(rekommendationssystem) som på olika sätt presenterar innehåll anpassat till användare. 

Konstan et al (1997) diskuterar ”predictive utility” och hävdar att områden där användaren i hög 
utsträckning anpassar sig till en rekommendation  kan anses ha hög predictive utility. När ett 
rekommendationssystem rekommenderar ett önskvärt föremål (hit) eller döljer (inte 
rekommenderar) ett icke önskvärt föremål (correct rejection) är det positivt för användaren. 
Däremot är det negativt när rekommendationssystemet inte rekommenderar ett önskvärt föremål 
(miss) eller rekommenderar ett icke önskvärt föremål (false positive). Kostnaderna och vinsterna av 
dessa positiva och negativa effekter kan vara olika för olika användare och inom olika områden. 
Användaren väger värde av dessa positiva och negativa effekter mot varandra i en 
nyttokostnadsanalys. De olika tillstånden sammanfattas i Tabell 1. Konstan et al (1997) kommer 
fram till att film- och restaurangförslag lämpar sig väl för rekommendationssystem. Dock påpekar 
de även att det är viktigt att se till faktorer som mängden föremål och hur bra dessa stämmer 
överens med den genomsnittlige användarens preferenser. Med ett större urval blir det svårare för 
användaren att hitta det som är relevant och nyttan av ett rekommendationssystem blir högre.

Rekommendera Inte rekommendera

Önskvärd Hit Miss

Icke Önskvärd False positive (typ 1 fel) Correct rejection (typ 2 fel)

Tabell 1: Predictive utility

Det finns ett stort antal olika uppgifter och mål för recommender system. Herlocker et al (2004) 
försöker klassificera olika användningsområdena. De två viktigaste typerna är ”annotation in 
context” och ”find good items”. ”Annotation in context” handlar om att systemet, i en given 
kontext, presenterar vad den tror att användaren kommer att tycka om ett föremål. ”Find good 
items” är däremot direkt kopplat till att aktivt plocka fram de föremål systemet tror användaren 
kommer att gilla. Föremålen kan presenteras både tillsammans med det betyg systemet förväntar sig 
att användaren hade satt eller helt utan något förväntat betyg. 

2.3 Betygsättning

För att ett rekommendationssystem ska fungera så behöver det tillgång till användarens preferenser 
i kvantitativ form. Huvuduppdelningen brukar göras utifrån om användaren aktivt anger sina 
preferenser eller om dessa indirekt samlas in utav systemet. Det första fallet kallas explicit 
betygsättning och det andra benämns implicit betygsättning (Ekstrand et al, 2011). Explicit 
betygsättningen innebär vanligtvis att användaren betygsätter ett föremål på någon kvantitativ skala. 
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Till exempel mellan 1–5 (MovieLens2, GroupLens3), i procent (Jester4) eller gillar, gillar inte. 
Explicit betygsättning innebär ett visst arbete för användaren som aktivt måste välja ett alternativ. 
Konstan et al (1997) visar att även när betygsättning endast innebär en extra knapptryckning väljer 
användaren ofta att inte betygsätta föremålet. Detta trots att användarna av Konstans system var 
medvetna om att systemet skulle skapa bättre rekommendationer ju fler föremål de betygsatte. De 
anser att detta kan bero på lathet men även att användare i vissa fall inte önskar dela med sig av sina 
åsikter. De föreslår därför två alternativ. Det första är monetär kompensation för att dela med sig av 
sina preferenser och det andra är att använda implicita betyg. Som implicit betygsättning nämner de 
bland annat att använda tiden en användare läser ett meddelande som indikation för dennes 
preferenser. Breese el al (1998) föreslår att använda serverloggar för att härleda användarens 
preferenser medan Amazon.com (Linden, Smith och York, 2003) använder både implicita betyg, 
från vilka produkter användaren har betraktat och köpt, och explicita betyg från när användaren 
betygsätter produkter.

2.4 Content based

Content based rekommendationer bygger på att systemet rekommenderar saker som har liknande 
egenskaper som de sakerna användaren tidigare har visat intresse för. Dessa system utgår endast 
från den aktiva användarens preferenser när de skapar rekommendationer.

Det centrala i content based system är att tilldela föremålen egenskapar eller attribut. När en 
användare uttrycker preferenser för enskilda föremål så överförs dessa preferenser även på 
föremålets attribut. Genom att hitta föremål med liknande attribut som de den aktiva användaren 
uttryckt sig positivt om kan systemet skapa rekommendationer. Det enklaste sättet för att överföra 
preferenser från föremål till egenskaper är att ge egenskaperna samma betyg som föremålet och 
sedan räkna ut genomsnittsbetyget för varje egenskap. För att sedan rekommendera föremål så 
viktas egenskapsbetygen ihop för de attribut som föremålet består av. (Pazzani & Billsus, 2007)

2.4.1 Fördelar och nackdelar

Cold-start problemet för nya produkter minimeras med content-based rekommendationer, eftersom 
användaren troligtvis redan uttryckt preferenser för vissa eller alla egenskaper föremålet består av. 
Den andra typen av cold-start problem, med nya användare, finns dock fortfarande kvar. Nya 
användare som inte har betygsatt några föremål har ännu ingen preferensprofil. Ju fler föremål 
användaren betygsätter desto bättre blir profilen. (Pazzani & Billsus, 2007)

2 MovieLens var en webbsida som del av ett forskningsprojekt var användare kunde betygsätta filmer. Data från 
sidan finns allmänt tillgänglig och omfattar 10 miljoner betyg på 10 000 filmer från 72 000 användare.

3 GroupLens var ett forskningsprojekt var användare kunde betygsätta meddelanden på usenet (Resnik et al, 1994). 
4 Jester var en webbsida som del av ett forskningsprojekt var användare kunde betygsätta roliga historier. 

http://eigentaste.berkeley.edu/user/index.php (Goldberg et al, 2001)
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2.5 Collaborative filtering

Grundprincipen bakom collaborative filtering är att om man kan hitta användare som uppvisar 
liknande preferenser gällande vissa föremål så kommer de troligtvis även ha liknande preferenser 
gällande andra föremål (Ekstand et al, 2010). 

Det finns ett antal olika naturliga uppdelningar av collaborative filtrering algoritmer. Den första och 
mest intuitiva typen brukar kallas ”user-based” eller ”memory-based” (Breese et al, 1998). Dessa 
algoritmer utgår från enkla samband som till exempel korrelation mellan olika användare. Alla 
beräkningar sker vanligtvis när systemet ska skapa en rekommendation. Detta brukar även 
benämnas att beräkningarna sker ”online”. Den andra kategorin kallas ”model-based” (Breese et al, 
1998). Dessa algoritmer skapar först en modell utav data som sedan används för att skapa 
rekommendationer. Det innebär att en större del av beräkningarna kan göras i förväg, vilket brukar 
kallas att modellen skapas ”offline”. En typ av algoritmer som ligger i gränslandet mellan user-
based och model-based är det så kallade item-based algoritmerna. Dessa algoritmer liknar user-
based algoritmerna i stor utsträckning men istället för att försöka hitta likheter mellan användarna så 
letar algoritmen likheter mellan föremålen. Dock brukar dessa algoritmer kunna göra stora delar av 
beräkningarna offline (Sarwar et al, 2001) och klassas i vissa fall som model-based.

2.5.1 User-based

Ett av de tidigaste collaborative filtering-system var GroupLens som användes för att betygsätta 
meddelanden i Usenet under början av 90-talet (Resnick et al, 1994 och även Konstan et al, 1997). 
Deras mjukvara integrerades direkt i usenet-läsaren och med hjälp av denna kunde användaren 
betygsätta meddelanden på en skala mellan 1-5. Systemet använde en central server för att lagra 
preferenser och beräkna rekommendationer. Konstan et al diskuterar redan i denna tidiga studie de 
problem som än idag kvarstår såsom cold-start-problemet, glesa betygsmatriser och skalbarhet. 
Trots detta såg de ett stort potential i collaborative filtering och mycket forskning har byggt vidare 
på denna artikel. 

Att skapa rekommendationer med en user-based collaborative filtering algoritm är en 
tvåstegsprocess. Algoritmens första steg är att hitta användare med liknande preferenser som den 
aktiva användaren, det vill säga den användaren som systemet ska skapa rekommendationer för 
(Ekstrand et al, 2011). Användarna med liknande preferenser brukar kallas grannar till den aktiva 
användaren. Det finns olika metoder för att avgöra hur lika två användare är och några av dessa 
kommer att presenteras under Similarity functions. Vanligtvis betraktar man inte alla grannar utan 
begränsar antalet (Ekstrand et al, 2011). Algoritmens andra steg är att utifrån dessa grannar försöka 
förutspå vad den aktiva användaren skulle tycka om olika föremål. Denna fas kallas prediction, och 
viktar grannarnas preferenser på olika sätt för att få fram en förutsägelse vad användaren kan 
komma att tycka om ett föremål. Hur detta kan genomföras visas under Antal grannar på sidan 10.
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Similarity functions

I kodexempel 1 finns ett anrop till similarityFunction. Denna funktion tar två användares 
betygsvektorer (ru) och beräknar likheten mellan dessa två användare. 

Euklidiskt avstånd

Segaran (2007) föreslår att använda det euklidiska avståndet mellan två vektorer för att avgöra 
likheten mellan två användare. Användarnas betygsvektorer bearbetas så att endast föremål som 
båda användarna har betygsatt finns med. 

euk (ua , ub)=√ ∑
i∈ I u

a
∩I u

b

(ru a , i−r ub ,i)
2 (Formel 1)

Ett kort avstånd mellan två användare tyder på att de är lika. Segaran föreslår därför att normalisera 
det avståndet för att funktionen ska returnera ett värde mellan 0 och 1, där 0 innebär att det inte 
finns någon likhet mellan användarna och 1 innebär att de har exakt samma preferenser.

euk inv(ua , ub)=
1

1+√ ∑
i∈ Iu

a
∩I u

b

(rua ,i−r ub , i)
2

(Formel 2)

Ett problem med formeln är att om två användare till exempel endast har ett gemensamt föremål 
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/*

* activeUser, användaren vi ska skapa en rekommendation för

* k, antal grannar att betrakta

*/

function predict(activeUser, k){

foreach user in users{

similarities[user] = similarityFunction(activeUser, user)

}

//de k mest lika användarna till activeUser

getKMostSimilar(similarities, activeUser, k) 

foreach item in items{

predictions[item] = predictionFunction(similarities, users)

}

return predictions

}

kodexempel 1: User-based collaborative filtering. Algoritmisk beskrivning för att ta fram 
betygsförutsägelser för samtliga föremål åt activeUser.



betygsatt och båda har gett detta föremål samma betyg så kommer måttet påstå att båda har exakt 
samma preferenser. 

Manhattan avstånd

Ett enklare mått som kan användas för att beräkna likheten mellan två användare är Manhatten 
avståndet (Segaran, 2007). Fördelen är att det är matematisk något mindre komplext. Piccart et al 
(2010) och Candillier et al (2007) visar att måttet ger goda resultat för att hitta likheter mellan 
användare trots att det inte mäter avstånd lika exakt. Även detta mått bör man invertera:

man(ua , ub)=
1

1+ ∑
i ∈I ua

∩ Iub

∣rua ,i−r ub , i∣
(Formel 3)

Pearson korrelation 

Pearson korrelation är bland de vanligaste måtten på likhet i collaborative filtering system och 
användes redan i GroupLens (Resnik, 1994, Konstan, 1997). Breese et al (1998) och Herlocker 
(2002) kommer fram till att Pearson korrelation presterar bäst när de jämför olika likhetsmått för 
collaborative filtering. 

Man kan visualisera begreppet genom att plotta två användares betyg i ett tvådimensionellt rum. På 
x-axeln befinner sig den ena användarens betygsskala och på y-axeln den andra användarens 
betygsskala. Varje föremål som betygsatts av båda användarna bildar en punkt i planet. Drar man en 
linje med minstakvadratmetoden genom punkterna motsvarar lutningen på denna korrelationen 
(Segaran, 2007). Korrelationen kan anta värden mellan -1 och 1. Där -1 perfekt negativ korrelation 
(användarna har exakt motsatta preferenser), 0 innebär ingen likhet alls och 1 att de har exakt 
samma åsikter. 

pear (ua , ub)=
∑ ru a , i∗rub ,i−

∑ rua ,i∗∑ r ub , i

n

∑ r ua ,i
2 −

(∑ ru a , i)
2

n
∗∑ rub ,i

2 −
(∑ r ub , i)

2

n

(Formel 4)

Precis som med de andra måtten så kan värdet bli missvisande när två användare endast har få 
gemensamma föremål betygsatta. 

Skapa betyg 

Utifrån likheterna med de andra användarna och betygen de har satt på andra föremål försöker 
algoritmen förutspå den aktiva användarens preferenser för föremålet. Detta sker genom viktning av 
de olika användarnas betyg och vanligtvis med likheten mellan en användare och den aktiva 
användaren som vikt.
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Antal grannar

För att öka precisionen och minska beräkningstiden brukar man vanligtvis inte ta hänsyn till alla 
användare utan endast de som uppvisar den högsta graden av likhet (Ekstrand et al, 2011). Detta är 
dock en balansgång. Med för få grannar blir problemet att dessa tillsammans inte betygsatt 
tillräckligt många olika föremål och att det därmed kommer vara svårt att skapa förutsägelser för 
många utav föremålen. Att ta hänsyn till ett mycket stort antal grannar ökar tidskomplexiteten, samt 
att användare som är mycket olika den aktiva användare endast marginellt kommer påverka 
förutsägelsen. 

Herlocker et al (2002) kommer fram till att collaborative filtering algoritmer presterar mycket dåligt 
om storleken på antalet grannar (k) sätts till k < 20. I deras undersökning på MovieLens-data uppnår 
de bästa resultaten vid k = 20, men att nivån hålls nästan konstant (ingen statistisk skillnad) upp till 
k = 80. De drar slutsatsen att värden mellan 20-50 bör betraktas för de flesta tillämpningar.

Viktning av grannarnas betyg

Den i särklass vanligast metoden för att förutspå en användares preferens för ett föremål är att vikta 
ihop betygen av dennes grannar (Ekstrand et al, 2011). Vikten som används är likheten mellan den 
aktiva användaren och grannen (som benämns j i Formel 5).

pa ,i=
∑ similaritya , j∗rating j ,i

∑ similaritya , j

(Formel 5)

Fördelar och nackdelar

Fördelen med user-based collaborative filtering är att de är mycket intuitiva och enkla att 
implementera. 

User-based collaborative filtering har visat sig vara problematisk att implementera i större system. 
Problemet är att de har svårt att skala när antalet användare ökar. För att ta fram likheter mellan 
användarna måste samtliga användare jämföras mot varandra (O(n2), n = antalet användare). 
Problemet förvärras även av att likhetsmatrisen lätt ändras när en användare betygsätter ett föremål 
vilket innebär att denna måste beräknas om när rekommendationerna ska göras. Det vill säga att 
rekommendationerna beräknas online.

2.5.2 Item-based

Ett annat angreppssätt är att istället för att se till likheter mellan användare så ser man till likheter i 
hur föremålen betygssätts. Denna typ av algoritmer kallas item-based eller item-to-item 
collaborative filtering. Amazon.com var bland de första som implementerade ett sådant system i 
stor skala (Linden, Smith & York, 2003). Amazons problem var att de hade många produkter och 
ännu fler användare, men att varje användare endast uttryckte preferenser för en mycket liten del av 
produkterna.

I teorin är item-based system snabbare endast om de har färre föremål än användare eftersom 
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likheterna beräknas på föremålen istället för användarna. I praktiken visar det sig att dessa system 
oftast är snabbare eftersom korrelationen mellan föremålen inte varierar lika mycket över tiden som 
korrelationen mellan användarna (Sarwar et al, 2001). I det flesta user-based system utförs alla 
beräkningar online, det vill säga när rekommendationen ska ges. Med en mer konstant 
korrelationsmatris försvinner behovet att beräkna matrisen på nytt varje gång en rekommendation 
ska ges. Detta leder till att korrelationsmatrisen kan beräknas i förväg och sedan sparas. Eftersom 
matrisen inte behöver uppdateras lika ofta kan detta kan göras offline, vid tider då webbsidan är 
mindre belastad.  (Sarwar et al, 2001)

Algoritmen

Algoritmiskt sett är item-based collaborative filtering mycket lik user-based collaborative filtering. 
Även item-based collaborative filtering består av två delar. Det första steget är att beräkna likheter 
mellan de olika föremålen. Detta görs med samma typer av likhetsmått som för user-based 
collaborative filtering. Skillnaden är att denna likhetsmatris inte förändras lika mycket över tiden 
och därför kan sparas. 

Det andra steget är att skapa förutsägelser. Här lämpar sig algoritmen bättre om man utgår ifrån ett 
aktivt föremål. Detta i likhet med vad  Herlocker (2004) benämner ”Annotation in context” (se 
motiv och mål i teorikapitlet) som till exempel kan vara när en produkt visas för användaren och 
systemet ska presentera relaterade produkter som användaren kommer att tycka om. När algoritmen 
används för detta ändamål behöver systemet endast ta fram de föremål som uppvisar högst grad av 
likhet med det aktiva föremålet.

Utgår man istället ifrån en aktiv användare så måste man först se till de föremålen denne har 
betygsatt. För varje föremål den aktiva användaren har betygsatt så tar man fram de k mest lika 
föremålen. Genom att vikta betyget den aktiva användaren har satt på varje föremål multiplicerat 
med likheten på det k mest lika föremålen till varje föremål denna har betygsatt få man fram 
förutsägelsen.

När det gäller att avgöra hur lika två föremål är så kan man använda samma likhetsmått som 
presenterades under Similarity functions på sidan 8 för user-based algoritmen.

Fördelar och nackdelar

En fördel jämfört med user-based collaborative filtering är att stora delar av beräkningarna kan 
göras offline vilket medför att den blir snabbare på att skapa förutsägelser. Den skalar även bättre i 
miljöer där antalet användare är större än antalet föremål. En nackdel är dock att den även behöver 
extra beräkningssteg om den ska användas till ”find good items”. 

2.5.3 Model-based 

I och med att item-based algoritmer gör större delen av sina beräkningar i förväg brukar de även 
klassas som model-based (modellbaserade) algoritmer. Modellbaserade algoritmer börjar med att 
skapa en modell utifrån data. Det finns en mycket stor mängd olika modellbaserade algoritmer med  
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många olika strategier för att hitta mer eller mindre gömda samband mellan användare eller föremål 
(se till exempel Cacheda et al 2011 för en jämförande sammanställning). Gemensamt för de flesta 
av dessa modeller är att de i de flesta fall är mycket snabbare på att skapa rekommendationer men 
att de kan behöva långt tid för att skapa själva modellen. I vissa fall kan modellen även vara en typ 
av black-box, det vill säga att skaparen inte egentligen inte vet vilka samband det är algoritmen 
använder sig av (Segaran, 2007).

Tendencies

Cacheda et al (2011) tog fram en algoritm som de kallar ”tendencies” med både låg komplexitet för 
att skapa modellen (O(mn), där m är antalet användare och n är antalet föremål) och konstant tid 
(O(1)) för att skapa rekommendationer. Istället för att försöka hitta likheter mellan användare och/ 
eller föremål så försöker algoritmen istället se till skillnaderna mellan användare och föremål 
(Cacheda et al, 2011). De försöker på så vis ta tillvara på att användare ofta har olika sätt att 
betygsätta föremål på, vilket har iakttagits av bland annat Resnick et al (1994) enligt Cacheda et al 
(2011).  Vissa användare har lättare för att ge väldigt positiva betyg, medan andra bara ger positiva 
betyg till ytterst få föremål. I sin studie jämför de en stor mängd olika algoritmer både user-based, 
item-based och flera modellbaserade algoritmer och kommer fram till att deras algoritm ligger i par 
med de bäst presterande algoritmer gällande precision. Dessutom skapar den modeller snabbare än 
någon av de andra undersökta modellbaserade algoritmerna. Tiden för att skapa rekommendationer 
ligger på samma nivå som de flesta modellbaserade algoritmer och är mycket snabbare än både 
user- och item-based algoritmerna.

Modell

Tendencies algoritmens modell består av två delar; användartendens (user tendency) och 
föremålstendens (item tendency).

Användartendensen visar om en användare tenderar till att betygsätta föremål positivt eller negativt. 
Tendenser skiljer sig från medelvärdet. En användare som till exempel bara betygsätter bra föremål 
kommer ha ett högt medelvärde. Men om dessa föremål betygsätts högt av alla användare (för att de 
anses vara bra) så kanske den enskilde användarens betyg ligger under genomsnittsbetyget för 
föremålet. Denna användare sägs då ha en negativ tendens (Cacheda et al, 2011). 
Användartendensen beräknas som den genomsnittliga skillnaden mellan en användares betyg och 
föremålets genomsnittsbetyg:

τu=

∑
i∈ Iu

(ru ,i−ri)

∣I u∣
(Formel 6)

Föremålstendensen definieras på ett liknande sätt som den genomsnittliga skillnaden mellan 
föremålets betyg och användarens genomsnittsbetyg: 

τi=

∑
u∈U i

(ru ,i−ru)

∣U i∣
(Formel 7)
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Prediction

De förutspådda betygen beräknas utifrån användarens medelvärde, föremålets medelvärde samt 
användartendensen och föremålstendensen. Här identifierade Cacheda et al (2011) fyra olika fall 
som beskrivs grafiskt i  Illustration 1. Eftersom det förutspådda betyget i varje av de fyra fallen 
endast är en formelberäkning kan rekommendationer skapas i konstant tid. 

Om användartendensen och föremålstendensen är positiv (Illustration 1 (a)):

pu ,i=max( r̄u+τ i , r̄ i+τu) (Formel 8)

Om  användartendensen och föremålstendens är negativ (Illustration 1 (b)):

pu ,i=min( r̄u+τ i , r̄ i+τu) (Formel 9)

Illustration 1 (c) visar fallet då användaren har en negativ tendens och föremålet en positiv tendens. 
Om medelvärdena bekräftar tendenserna så hamnar förutsägelsen någonstans mellan de båda 
värdena:

pu ,i=min(max( r̄u ,(r̄ i+ τu)β+( r̄ u+ τi)(1−β)) , r̄ i) (Formel 10)

β är en faktor som vikar förhållandet mellan användar- och föremålsmedelvärde.

Illustration 1 (d) visar fallet då medelvärdena inte inte bekräftar tendensen.

pu ,i= r̄iβ+ r̄u(1−β) (Formel 11)

2.6 Rekommendationer och kost

Mycket stor del av forskningen som gjorts på rekommendationssystem har fokuserat på precision. I 
många fall har målet varit att få bättre precision, det vill säga att förutsägelserna ska vara så lika 
användarens verkliga preferenser som möjligt. De flesta undersökningar har utförts på ett fåtal 
större och allmänt tillgänglig dataset, framför allt inom området film. I många fall kan algoritmer 
som presterar bra på denna data vara ett dåligt val för andra typer av data (Herlocker et al, 2004) 
även storleken på den tillgängliga data kan spela en viktig roll (Herlocker et al, 2004).

Redan innan collaborative filtering system börjades implementeras i början av 90-talet så användes 
datorer för att ge receptförslag. Hammond (1986) presenterar en case-based planerare för att föreslå 
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Illustration 1: Tendencies algoritmens olika fall. En grafisk beskrivning av förhållandet mellan de 
olika variablerna samt vilka fall de korresponderar till (anpassad från Cacheda et al, 2011).
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recept till användare utifrån olika kriterier de anger. 

Yu et al (2011) använder sig av en grafmodell för att representera recept. Recepten delas upp i sina 
beståndsdelar och ingredienserna och tillagningsstegen representeras i en graf. Detta resulterar i en 
tydlig beskrivning av hela receptet som algoritmen kan ta till sig. Utöver detta låter de även 
användarna ”tagga” (folksonomy) recepten för att ge ett recept ytterligare attribut. De lyckas visa en 
viss förbättring med denna metod jämfört med vanlig collaborative filtering eller content-based 
algoritmer. Det är dock oklart om förbättringen beror på taggarna eller receptrepresentationen. 

Även Freyne och Berkovsky (2010) delar upp recept men använder en enklare metod. De delar 
endast upp sina recept i ingredienserna de består av. I sin undersökning jämför de både när 
användaren betygsätter enskilda ingredienser och när användaren betygsätter hela recept. För att 
göra om receptbetyg till ingrediensbetyg slås betyget helt enkelt ut på samtliga ingredienser som 
receptet innehåller. Ingrediensbetyget blir sedan genomsnittsbetyget på ingrediensen för en given 
användare. De jämför olika typer av collaborative filtering och content-based filtering både på 
ingrediens- och receptnivå och jämför även med betyg satta direkt på enskilda ingredienser och med 
betyg satta på recept. De kommer fram till att samtliga algoritmer som använder ingrediensbetyg 
(både direkta eller indirekta från receptbetyg) presterar bättre än collaborative filtering på 
receptbetyg. Den algoritm som presterar bäst utgår från receptbetyg och omvandlar dessa till 
ingrediensbetyg. Algoritmen använder sedan ingrediensbetygen för att beräkna likheter mellan 
användarna (user-based collaborative filtering). De förutspådda receptbetygen skapas som 
genomsnittet av de ingrediensbetygen som receptet innehåller. Den här metoden kan ses som en 
hybrid mellan content-based och collaborative filtering. I likhet med content-based algoritmer ser 
den till receptets beståndsdelar (egenskaper) som den beräknar användarens preferenser för. 
Samtidigt beräknar den likheter mellan olika användares preferenser på samma sätt som 
collaborative filtering.  Freyne och Berkovsky kommer även fram till att algoritmerna som utgår 
från betyg som användaren satt direkt på enskilda ingredienser inte presterar lika bra som när 
ingrediensbetygen härleds från receptbetygen. Algoritmer som använder direkta ingrediensbetyg har 
även problem att generera förutsägelser för en stor del av recepten i databasen. I en senare artikel 
beskriver Freyne, Berkovsky och Smith (2011) att de uppnår goda resultat med machine learning 
algoritmen M5P. Resultaten är dock inte jämförbara med deras tidigare studie.

2.7 Evaluering av rekommendationssystem

Enligt Herlocker et al (2004) så har de flesta tidigare studier använt olika mått och metoder för att 
bedöma hur bra olika system är. I deras utrönande verk tar de därför upp olika metoder för att 
evaluera recommender systems. De kommer fram till tre olika typer av mått: ”predictive accuracy 
metrics”, ”classification accuracy metrics” och ”rank accuracy metrics”. Inom dessa grupper finns 
det flera olika mått, men Herlocker et al kommer fram till att måtten inom varje grupp uppvisar 
mycket stora likheter. 

Predictive accuracy metrics mäter hur väl algoritmen lyckas förutspå vilket betyg en användare 
skulle ge ett föremål denne ännu inte betygsatt (precision). Här brukar man använda mean absolute 
error (MAE) som mäter den genomsnittliga absoluta avvikelsen mellan förutspått betyg och verklig 
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preferens. Det finns olika versioner av MAE såsom ”mean squared error”, ”root mean squared 
error” och ”normalized mean absolute error”. De första två straffa stora fel mer än små och den sista 
tar hänsyn till betygsskalan och kan på så vis (i teorin) göra resultaten jämförbara mellan olika 
studier (Herlocker et al,  2004). 

Herlocker et al (2004) påpekar att många studier som utgår från betyg på filmdata (med fem 
betygssteg) verkar som bäst  uppnå en precision på MAE 0,73. De spekulerar i att detta skulle 
kunna vara en ”magisk gräns” för hur bra rekommendationsalgoritmer kan bli. En förklaring som de 
framför är att användare inte är konsekventa när de sätter betyg och att algoritmerna därmed  inte 
kan uppnå bättre precision än variationen i användarens egen betygsättning. 

I ”evaluating collaborative filtering recommender systems” av Herlocker et al (2004) påpekas att 
det att det finns en stor avsaknad av bra metoder för att mäta ”learning rate”, det vill säga hur 
precisionen ökar när användare betygsätter flera föremål. De menar ett en bidragande orsak till detta 
är att många forskare har utgått ifrån MovieLens, Eachmovie eller Jester databaserna som redan har 
stora datamängder.

2.8 Cold-Start 

Ett viktigt problem att ta hänsyn till när det gäller collaborative filtering är det så kallade cold-start 
problemet. Cold-start syftar till att de flesta collaborative filtering system inte kan skapa 
rekommendationer för nya användare eller nya föremål. När systemet får en ny användare som ännu 
inte har betygsatt några föremål så kan systemet inte skapa någon profil för den användaren. Det 
finns inga möjligheter att jämföra användaren mot andra användare och därmed blir det omöjligt att 
hitta grannar som algoritmen kan härleda preferenser ifrån. Samma sak gäller nya föremål. Ett 
föremål som inte har betygsatts av någon användare kan inte heller rekommenderas. Orsaken är att 
förutspådda betyg bygger på en viktning av hur andra användare har betygsatt föremålet tidigare.

Olika metoder för att minimera dessa problem har föreslagits. Konstan (1997) diskuterar problemet 
utifrån att underlätta för användaren att betygsätta föremål. Men kommer även fram till att vissa 
användare är lata, eller inte vill dela med sig av sina åsikter (se 2.3 Betygsättning). De föreslår även 
monetär kompensation för att få användaren att betygsätta föremål. Ett annat angreppssätt de 
föreslår är att använda implicita betyg för att på så vis kunna bygga upp en profil kring nya 
användare utan att användaren aktivt måste hjälpa till. 

En annan metod för att få in flera betyg i databasen som föreslås av Konstan (1997) och Park et al 
(2006) är så kallade filter-bots. Dessa är fiktiva användare som betygsätter föremål utifrån deras 
egenskaper. Tanken är att användare värdesätter olika egenskaper hos föremålen. På så vis blir 
system som innehåller filter-bots en typ av hybrid mellan content-based och collaborative filtering.

2.9 Prestanda och implementation i PHP/SQL

Majoriteten av forskningen gällande collaborative filtering fokuserar på prestanda mätt i precision. 
Prestanda mätt i tid har ofta en underordnad roll och bedöms mestadels teoretiskt med 
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tidskomplexitet. Faktiska implementationer i verkliga system är ganska ovanligt i den akademiska 
litteraturen, framför allt i miljöer såsom PHP och MySQL. Här presenteras ett antal rapporter kring 
system implementerade i just dessa miljöer.

Lemire och McGrath (2005) föreslår en förenklad item-based algoritm och visar hur denna kan 
implementeras i PHP/SQL på ett enkelt sätt. Algoritmen de använder kallar de för ”slope one”. 
Algoritmen ser till skillnader i genomsnittsbetyg mellan två föremål. Algoritmens enkelhet gör att 
modellen kan uppdateras direkt när nya betyg tillkommer istället för att beräkna hela modellen. 
Deras undersökning visar att algoritmen skapar rekommendationer i realtid och ger förnuftiga 
rekommendationer. 

Sun, Luo och Kuang (2011) och Woerndl, Helminger och Prinz (2009) valde även slope one för att 
implementera realtids rekommendationssystem. Woerndl et al beskriver en PHP/MySQL- 
implementation på en webbsida var användare kan betygsätta videoklipp. Deras rena slope one 
algoritm enligt Lemire och McGrath lyckas inte skapa rekommendationer i realtid med 2000 
föremål i databasen. De väljer därför att endast ta med föremål i likhetsmatrisen som har minst ett 
visst antal  gemensamma betyg. På så vis blir algoritmen snabbare med samtidigt förlorar de 
möjligheten att rekommendera vissa videoklipp. Utöver detta blev de även tvungna att mellanlagra 
fem rekommendationer per användare för att få rekommendationer inom acceptabel tid. Detta 
gjordes genom att beräkna rekommendationer för alla användare som betygsatt nya föremål de 
senaste fem minuterna. Dessutom beräknades samtliga rekommendationer för samtliga användare 
en gång per dygn vilket tog 15 minuter att genomföra.

2.10En utförligare beskrivning av PlanEatSmile

PlanEatSmile är en webbaserad måltids- och matvarutjänst vars syfte är att hjälpa användaren till en 
varierad och hälsosam kosthållning. Användaren har möjligheten att sätta upp olika mål och tjänsten 
rekommenderar utifrån detta måltider och recept som kan hjälpa användaren att uppnå dessa mål. 

Det första steget för en ny användare av systemet är att registrera sig. På så vis kan PlanEatSmile 
identifiera användaren och lagra dennas inställningar. Användaren har möjligheten att ställa in olika 
mål som denne vill uppnå. Till exempel hur mycket vegetarisk mat eller fisk per vecka som 
användaren önskar äta. 

På vänster sida i Illustration 2 ser vi en kalender var användaren kan planera in olika måltider. 
Användaren planerar in måltider genom att dra dessa till den dag i kalendern då de önskar äta 
måltiden. Måltiderna är klassificerade i olika kategorier efter ingredienser eller andra kriterier (se 
till exempel ”huvudingredienser” eller ”typ av recept” på höger sida i Illustration 2). Varje recept är 
uppdelat i sina tillagningssteg och ingredienser. När användaren har planerat in sina måltider kan 
PlanEatSmile generera en inköpslista med de ingredienser användaren behöver. Det finns även 
möjligheten att ange vilka ingredienser användaren har hemma för att undvika att köpa sådant som 
redan finns hemma. 
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PlanEatSmile är implementerat i PHP med drupal5 som ramverk. Drupal är uppbyggt av olika 
moduler och PlanEatSmile bygger till största del på proprietär moduler skapade specifikt för sajten. 
Som databas använder sig PlanEatSmile av MySQL med ett eget data access lager för att kringgå 
drupals inbyggda databashantering. 

5 Drupal är ett open source content management system (http://drupal.org).
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3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs ansatsen till hur frågeställningarna ska besvaras. Först beskrivs  
algoritmerna som har valts ut för vidare undersökning. Därefter definieras begreppen 
precision och skalbarhet samt hur dessa mäts i denna studie. Studien använder sig av två 
typer av data:  simulerad data och enkätdata som beskrivs under rubriken data. Slutligen 
beskrivs hur undersökningen är upplagd. 

För att besvara frågeställningen finns det två saker som måste undersökas. Det första är precisionen 
i olika algoritmer samt hur denna förändras när användaren betygsätter flera recept och det andra är 
skalbarheten i algoritmerna när PlanEatSmile växer.

Samtliga algoritmer är implementerade i PHP (5.3.10) som kördes på apache 2.2.22. Databasen som 
användes var MySQL (5.5.28). Samtliga tester kördes under Ubuntu 12.04 32-bit på en Intel 
core2duo P7350 med 3 GB ram och 64 GB SSD.

3.1 Algoritmer

3.1.1 Val och motivering av algoritmer

Utifrån litteraturen har sex algoritmer valts ut för vidare undersökning. Herlocker et al (2004) 
hävdar att ämnesområdet spelar stor roll för hur bra ett collaborative filtering system fungerar. Vi 
har därför valt att bygga vidare på Freyne och Berkovskys (2010) arbete då deras studie fokuserar 
på samma område som vår. Genom att dela upp receptbetyg på enskilda ingredienser i receptet 
lyckas de öka precisionen i sina algoritmer. Studien tar dock inte upp något om praktisk 
tillämpning, möjligheter till implementation i verkliga system eller skalbarhet. User-based 
collaborative filtering har visat sig ha problem att skala till större system (Segaran, 2007). För att 
bygga vidare på Freyne och Berkovskys studie har vi även valt att undersöka möjligheten att 
tillämpa principen på andra typer av collaborative filtering algoritmer. Item-based algoritmer har 
visat sig skala bättre när antalet användare är större än antalet föremål. PlanEatSmile fokuserar på 
att erbjuda sina användare kvalitet istället för kvantitet när det gäller recept. Om man dessutom 
utgår från ingredienser så kan man anta att de finns ett begränsat antal ingredienser att kombinera så 
att mängden ingredienser inte kommer öka lika snabbt som mängden recept. Ytterligare en viktig 
fördel med item-based algoritmer är att stora delar av beräkningarna kan göras offline. Då ett flertal 
studier har visat att prestanda kan vara ett problem för realtidsrekommendationer i miljöer som 
liknar PlanEatSmiles (Woerndl, Helminger & Prinz, 2009 och Lemire & McGrath, 2005) har vi 

18



även valt att undersöka tendencies algoritmen av Cached et al (2009). Denna algoritm har en 
mycket låg tidskomplexitet både gällande modellskapande och att skapa rekommendationer. Vid 
direkt jämförelse har den bättre precision och bättre tidskomplexitet gällande både att skapa 
rekommendationer och modellen än slope-one  (Cached et al, 2009) som har använts i tidigare 
studier för att försöka skapa realtidsrekommendationer (Woerndl, Helminger & Prinz, 2009 och 
Lemire & McGrath, 2005).

De algoritmer som kommer att undersökas ytterligare är följande: två versioner av user-based 
collaborative filtering, två versioner av item-based och två versioner av tendencies. Den första 
versionen av varje par använder sig av receptbetygen och den andra använder Freyne och 
Berkovsky (2010) metod för att slå ut receptbetygen på receptens enskilda ingredienser. Samtliga 
algoritmer sammanfattas i Tabell 2. 

Recept Ingredienser

User-based User-based recept User-based ingrediens

Item-based Item-based recept Item-based ingrediens

Tendencies Tendencies recpet Tendencies ingrediens

Tabell 2: Algoritmer. Beteckningar på algoritmerna som deltar i studien

3.1.2 User-based recept

Den första user-based algoritmen är en traditionell collaborative filtering algoritm som grundar sig 
på betygen på receptnivå, det vill säga de betyg användaren sätter på olika recept. Likheter mellan 
användarna beräknas med Pearson korrelation då både Breese et al (1998) och Herlocker (2002) 
visat att det varit det bästa måttet.6 Antal grannar (k) som används i beräkningarna är 20.7

3.1.3 User-based ingrediens

Den andra user-based algoritmen slår ut betyget på samtliga ingredienser i receptet. Detta i likhet 
med Freyne och Berkovsky (2010). Betyget på en ingrediens, ing, för en användare, u, fås som 
genomsnittet av receptbetygen för de recept som innehåller ing och är betygsatt av u. Det vill säga 
receptbetygen slås ut på samtliga ingredienser i receptet och sedan räknas ett genomsnitt ut som 
betyg på varje ingrediens.

Ingrediensbetygen används sedan för att beräkna likheten mellan de olika användarna. Även här 
används Pearson korrelation och antalet grannar är 20. 

Därefter beräknas betygen på ett recept genom att vikta betygen på alla ingredienser i receptet. 

6 Informella tester genomfördes för att jämföra tidsprestandan mellan olika likhetsmått. Dessa mått var: Pearson 
korrelation, euklidiskt avstånd och Manhattan avstånd. Skillnaderna var marginella och vi valde därför den som 
visat sig ha bäst precisionen i tidigare studier.

7 Vi experimenterade med ett antal olika värden i intervallet 20-80 utan nämnvärda skillnader. Detta ligger i linje med 
Herlocker et al (2002). Vi valde ett så lågt värde som möjligt för att minska beräkningstiden.  
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3.1.4 Item-based recept

Item-based recept är en klassisk item-based collaborative filtering algoritm så som den beskrivs i 
teorikapitlet. Algoritmen utgår ifrån receptbetygen som användaren har satt. Som likhetsmått 
används Pearson korrelation och här begränsas antalet grannar till 20. Det vill säga algoritmen ser 
till de 20 mest lika föremålen när det förutspådda betyget beräknas.

Likhetsmatrisen sparas i en MySQL-tabell på följande sätt:

Item1 (int) Item2 (int) Similarity (float)

Databastabell 1: SQL-tabellrepresentation av likhetsmatrisen

3.1.5 Item-based ingrediens

Item-based ingrediens är samma algoritm som item-based recept med skillnaden att receptbetygen 
först räknas om till ingrediensbetyg på samma sätt som under 3.1.3 User-based ingrediens. 
Likheterna beräknas sedan mellan ingredienserna och den matrisen sparas på samma sätt som 
Databastabell 1.

3.1.6 Tendencies recept

Det sista algoritmparet som är med i studien är tendencies som förespråkas av Cacheda et al (2011). 
Denna algoritm  har oss veterligen inte studerats i några andra undersökningar och därmed bara 
använts på filmdata. I Cachedas artikel presterar algoritmen mycket bra med avseende på precision 
och det är därför intressant att se om den lyckas göra det även på receptpreferenser. Det som 
framför allt motiverar att ha med den i undersökningen är att den har en mycket låg 
beräkningskomplexitet både vad det gäller att skapa modellen och att skapa förutsägelser.

Modellen för tendencies består av två delar (se Model-based  på sidan 11 för en utförligare 
beskrivning) och sparas i databasen i tabeller med följande struktur. 

UserId (int) Tendency (float) UserMean (float)

Databastabell 2: User-tendencies, databastabell.

ItemId (int) Tendency (float) ItemMean (float)

Databastabell 3: Item-tendencies, databastabell.

Genom att spara genomsnittet så behöver det inte beräknas på nytt varje gång en rekommendation 
ska skapas. På så vis motsvarar även genomsnittet de värden som fanns i databasen när modellen 
skapades.

3.1.7 Tendencies ingrediens

Även tendencies har vi valt att implementera på ingrediensnivå. Samma princip som för de andra 
ingrediensbaserade algoritmerna används för att omvandla receptbetyg till ingrediensbetyg och 
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sedan tillbaka igen.

3.2 Precision

I den här studien har vi valt att definiera precision som som avvikelsen mellan användarens faktiska 
preferens och betyget algoritmen förutspår. Nedan presenteras ett antal olika varianter av 
precisionsmått. 

3.2.1 Mean absolute error

Mean absolute error (MAE) är ett mått som kan användas för att visa hur mycket en förutsägelse 
skiljer sig från det egentliga värdet. MAE mäter den genomsnittliga absoluta avvikelsen mellan 
förutsägelse och egentligt värde enligt formeln: 

MAE=

∑
i∈ I u

N

∣r u , i− pu ,i∣

N
(Formel 12)

3.2.2 Normaliserade MAE

Ett problem med MAE är att det kan vara svårt att jämföra värden från olika undersökningar 
eftersom betygen kan vara satta på olika skalor. För att göra det lättare att jämföra resultat från olika 
undersökningar föreslog Herlocker et al (2004) ett mått som normaliserar MAE till den betygsskala 
som används enligt följande formel:

nMAE=

∑
i∈ Iu

N

∣r u, i−pu ,i∣

N (r max−rmin)
(Formel 13)

var rmax är det högsta betyget i betygsskalan och rmin är det lägsta betyget.
(Formel 14)

3.3 Cold-start

Herlocker (2004) hävdar att det finns få generella metoder för att mäta learning-rate hos algoritmer, 
det vill säga hur de förbättras när användaren betygsätter flera föremål. Cold-start-problemet för nya 
användare uttrycker sig i att algoritmerna inte klarar av att skapa rekommendationer när användaren 
endast betygsatt ett fåtal föremål. I den här studien har vi därför valt att betrakta cold-start-
problemet utifrån hur hur MAE utvecklas när vi ändrar antalet betygsatta recept för den aktiva 
användaren. 

Här är det även relevant att se till hur stor del av recepten algoritmen klarar av att betygsätta när den 
aktiva användaren endast betygsatt ett fåtal recept. Detta mäter vi helt enkelt genom att se för hur 
många procent av recepten algoritmen klarar av att skapa någon förutsägelse.
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3.4 Skalbarhet

För att testa skalbarheten i algoritmerna har vi identifierat ett antal faktorer som vi anser kommer 
öka när PlanEatSmile växer och kommer påverka prestandan i algoritmerna. Dessa parametrar är: 
antal användare, antal betyg, antal recept och antal ingredienser. För att få en uppfattning om hur 
väl algoritmerna skalar har vi valt att mäta tiden algoritmerna behöver för att skapa 
rekommendationer åt en användare. För att sedan se hur väl algoritmerna skalar ändrar vi en av de 
identifierade parametrarna och mäter tiden igen. Vi mäter även tiden algoritmerna behöver för att 
skapa sina modeller i de fall då detta är relevant. Att mäta tiden i absoluta termer är mindre relevant 
eftersom den varierar beroende på hårdvara8. Det som är viktigt här är att se till hur algoritmerna 
utvecklas när vi skalar de olika faktorerna.

3.5 Data 

För att kunna mäta precisionen i en algoritm behövs verklig betygsdata på föremålen. De flesta 
tidigare studier har använt data från MovieLens där filmer betygsätts. Att testa algoritmer på data 
inom fel ämnesområde kan vara mycket missvisande (Herlocker et al, 2004). Då det inte finns 
någon databas med allmänt tillgängliga betyg på recept valde vi att samla in egna genom en 
enkätundersökning. På så vis kunde betyg från PlanEatSmiles databas användas vilka är de mest 
relevanta för studien. Dessa recept har även fördelen att de är uppdelade i ingredienser. 

För att undersöka skalbarheten behövs data som går att varierar på olika parametrar. Vi valde därför 
att simulera data som skulle motsvara den som finns i PlanEatSmiles databas, men med möjligheten 
att variera olika parametrar. 

3.5.1 Enkätdata

För att kunna mäta algoritmernas precision så genomfördes en datainsamling. Datainsamling gick 
till så att personer fick betygsätta minst 25 recept ur PlanEatSmiles databas på en för insamlingen 
specialdesignad webbsida. Recepten presenterades i sin helhet med ingredienser och måttangivelser 
samt fullständiga tillagningsinstruktioner (se Bilaga 1). Betygen sattes på en skala från 1-5 var 1 är 
det lägsta betyget och 5 det högsta. Totalt deltog 58 personer i undersökningen som sammanlagt 
betygsatt 1725 recept (vissa användare betygsatte fler än 25 recept).

3.5.2 Simulerad data

Utifrån de identifierade faktorerna för att mäta skalbarheten skapades ett skript för att kunna 
generera data som gick att variera med avseende på dessa parametrar.

Data simulerades genom att skapa ett antal betyg. Ett betyg består av en användare, ett recept och 
ett betyg. Vid simuleringen slumpades betygen fram på en skala mellan 1–5. Vilka recept en 

8 Även hur algoritmerna är implementerade i kod kan påverka hur väl de skalar. Vi har gjort vårt yttersta för att skapa 
så effektiva implementationer som möjligt. Vi anser dock att det är av största betydelse att implementationerna är 
genomförda i samma miljö som PlanEatSmile eftersom bakomliggande språk- och databasimplementationer är av 
stor betydelse. 
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användare betygsatte avgjordes även av slumpen. Antalet recept en användare betygsatte avgjordes 
genom att sätta ett medelvärde för hur många recept populationen av användare skulle betygsätta. 
På så vis fick vi en naturlig spridning i hur många betyg enskilda användare betygsatt, vilket vi 
anser vara en bättre simulation av verkligheten än att ha ett fast antal betyg för samtliga användare.

Varje recept består av ett antal ingredienser, dock visade en granskning av recepten i PlanEatSmiles 
databas att ett fåtal ingredienser finns med i väldigt många recept och några få ingredienser endast i 
enskilda recept. Vid simuleringen användes därför den fördelningen som kunde iakttas i 
PlanEatSmiles receptsamling för att generera vilka ingredienser som var del av varje recept. 

3.6 Upplägg

3.6.1 Precision

Algoritmerna kördes med de 58 användare som deltog i enkäten. För varje användare lades 25 
slumpmässigt utvalda receptbetyg till i databasen. För den aktiva användaren togs ett antal recept 
bort som de olika algoritmerna sedan skulle försöka förutsäga ett betyg för (enligt metod av Breese 
et al, 1998). För de olika körningarna var detta 1, 5, 10, 15, 20, 24 betyg. På så vis kan vi simulera 
att en ny användare kommer till systemet och betygsätter fler och fler recept. Detta motsvarar även 
vår definition på att mäta cold-start-problemet. Därefter skapades modellerna och man lät 
algoritmerna försöka bestämma betyget på de borttagna recepten. Avvikelsen mättes i normaliserade 
mean absolute error (nMAE). Körningen upprepades så många gånger som behövdes för att försöka 
få minst 500 recept betygsatta. De körningar var många betyg skulle förutsägas för varje användare 
gav naturligtvis fler än 500 receptbetyg.

I vissa fall kunde en algoritm inte förutsäga något betyg. Detta noterades och vi beräknade även hur 
många procent av betygen algoritmen lyckades göra en skattning för. Precisionen kan endast 
beräknas i de fall då betyg har lyckats förutspås.

3.6.2 Skalbarhet

För att undersöka skalbarheten i algoritmerna identifierades ett antal parametrar som ansågs 
relevanta att undersöka. Den variabeln som man kan förvänta sig öka mest över tiden är antalet 
användare. PlanEatSmile ser en global marknad framför sig och därmed finns möjligheter till en 
mycket stor användarbas. En faktor som troligtvis kommer att korrelera starkt med antalet 
användare är antalet betyg på recept. Här har vi valt att både skala antalet betyg i samma takt som 
användarna samt endast antal betyg med konstant antal användare. I första fallet betygsätter varje 
användare ett antal recept som varierar kring ett konstant medelvärde. I det andra fallet ökar antalet 
betyg per användare. Ytterligare en faktor som kommer att öka med tiden är antalet recept i 
databasen. Även antalet ingredienser kommer att öka. Dock ser vi att denna ökning inte kommer att 
öka lika snabbt som antalet recept då de flesta recept innehåller en stor mängd gemensamma 
ingredienser.

Flera av algoritmerna som är med i den här undersökningen skapar modeller som de sedan använder 
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för att skapa förutsägelser. Även om tiden som krävs för att skapa modellerna inte påverkar hur 
snabbt algoritmen kan skapa rekommendationer så tycker vi att det är intressant att även mäta dessa 
värden. Vid en praktisk implementation är även denna tid av betydelse även om den inte står i fokus 
i denna studie. 
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4 Resultat

Resultatdelen börjar med att presentera precisionen för de olika algoritmerna och hur dessa 
utvecklas med antalet betyg för den aktiva användaren. Därefter presenteras tiderna för att 
skapa rekommendationer och modeller när de olika skalbarhetsfaktorerna ändras.  

4.1 Precision 

Precisionen för de olika algoritmerna mätt i nMAE presenteras i Diagram 1 nedan. X-axeln visar 
hur många betyg den aktiva användaren har i databasen för varje körning. 1 betyder att användaren 
endast har betygsatt ett recept och därmed ska algoritmen förutsäga de 24 andra receptbetygen för 
den användaren. Övriga användare har samtliga 25 recept kvar i databasen. Diagrammet visar även 
hur en helt slumpmässig betygsättning presterar.

För samtliga algoritmer ser vi en sjunkande tendens för nMAE ju fler recept en användare har 
betygsatt. User-based algoritmerna klarar inte av att förutspå några betyg när användaren endast 
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Diagram 1: Visar normaliserat MAE för samtliga algoritmer samt hur värdet förändras när 
antal betyg satta av den aktiva användaren ändras.

1 5 10 15 20 24
0,2000

0,2200

0,2400

0,2600

0,2800

0,3000

0,3200

0,3400

0,3600

0,3800

0,4000

user-based recept

user-based ingredienser

item-based recept

item-based ingredienser

tendencies recept

tendencies ingredienser

slump

antal betyg i databasen för den aktiva användaren

n
M

A
E



betygsatt ett recept (se även tabell 3). Även item-based recept presterar mycket dåligt med endast ett 
betygsatt recept (0,534) och är då sämre än helt slumpmässiga betyg. 

De algoritmer som presterar bäst är user-based ingrediens och tendencies ingrediens och ligger 
ganska konstant runt 0,22-0,23. De är inte statistiskt signifikant skildra från varandra9. Skillnaden är 
dock att tendencies ingrediens lyckas skapa rekommendationer redan utifrån användarens första 
betyg. Dessutom visar båda mycket bra täckning. Tendencies ingredient är den enda algoritmen som 
i samtliga fall lyckas göra en förutsägelse (se tabell 3). Även tendencies på receptnivå håller en 
mycket hög nivå med över 99,5% för samtliga nivåer utom med ett recept i databasen för den aktiva 
användaren. 

4.2 Skalbarhet

4.2.1 Antal användare

Diagram 2 visar hur de olika algoritmerna skalar när man ändrar antalet användare i databasen. 
Varje användare betygsätter i genomsnitt 25 recept och antalet användare ökas med 1000 för varje 
körning. 

9 Medelvärdena jämfördes med dubbelsidigt t-test på alla relevanta signifikansnivåer.

26

Tabell 3: Andel av recepten som kunde betygsättas

slump
1 0,00% 0,00% 99,86% 84,20% 91,09% 100,00% 100,00%
5 23,28% 100,00% 99,83% 84,14% 99,74% 100,00% 100,00%

10 49,08% 98,28% 98,39% 85,86% 99,66% 100,00% 100,00%
15 70,00% 100,00% 98,28% 87,07% 99,83% 100,00% 100,00%
20 74,83% 100,00% 96,90% 85,17% 100,00% 100,00% 100,00%
24 81,38% 100,00% 97,76% 81,90% 99,83% 100,00% 100,00%
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Diagram 2: Tid för att skapa förutsägelser med varierande antal användare.
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User-based ingrediens visar på sämst skalbarhet. Redan för fåtalet betyg är algoritmen mycket 
långsammare än de andra. Diagram 3 visar därför tider utan user-based ingredienser. Även user-
based recept skalar i linjär tid dock ökar den mycket långsammare. De fyra kvarstående modell-
baserade algoritmerna påverkas ej av antalet betyg i databasen när de skapar sina 
betygsförutsägelser. Även här finns det en tydlig skillnad i snabbhet mellan de olika algoritmerna. 
Item-based ingredienser ligger runt 0,2 sekunder och item-based recept runt 0,02 sekunder. De båda 
tendencies algoritmerna prestera förhållandevis lika med tendencies ingrediens runt 0,008 sekunder 
och tendencies recept runt 0,005 sekunder.

I Diagram 4 nedan kan vi se hur långt tid det tar att skapa de olika modellerna för de modell-
baserade algoritmerna. Item-based ingredienser uppvisar de sämsta tiderna och behöver över 200 
sekunder för att skapa sin modell när det finns 200 000 betyg i databasen. Den näst sämsta 
algoritmen utgår även den från ingredienser. Tendencies ingredienser behöver runt 50 sekunder för 
att skapa sin modell när det finns 200 000 receptbetyg. Även de två andra algoritmerna ökar linjärt 
men är snabbare och ökar långsammare när antalet betyg ökar. Item-based recept behöver ca 13 
sekunder för att skapa sin modell medan tendencies recept algoritmen skapar sin modell på drygt 3 
sekunder när det finns 200 000 betyg i databasen.
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Diagram 3: Tid för att skapa förutsägelser med varierande antal användare (ej 
user-based ingredienser).
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4.2.2 Antal betyg

I Diagram 5 kan vi se hur långt tid det tar för de olika algoritmerna att skapa förutsägelser för 
samtliga recept i databasen för en användare när man ändrar antalet betyg per användare. Det vill 
säga vi håller antalet användare konstant (1000) och ökar hur många recept dessa har betygsatt. 

Vi kan på samma sätt som när vi ökade antalet användare se att user-based algoritmerna presterar 
sämst. Dock är tiderna av mycket lägre storleksordning än när även antalet användare ökades. 
Tendencies recept presterar bäst, med konstant tid på ca 0,005 sekunder tät följt av tendencies 
ingrediens som ligger runt 0,008 sekunder. 

28

Diagram 4: Tid för att skapa modeller med varierande antal användare.

Diagram 5: Tid för att skapa förutsägelser med varierande antal betyg.
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I Diagram 6 nedan kan vi se hur långt tid det tar att skapa de olika modellerna för de modell-
baserade algoritmerna. Vi ser samma mönster som när vi ökade antalet betyg, dock är tiderna över 
lag något snabbare. 

4.2.3 Antal recept

Även när vi ändrar antalet recept i databasen så ser vi att user-based ingredienser är den 
långsammaste algoritmen, dock håller den ganska konstant tid när den skapar förutsägelser. Även 
user-based recept håller konstant tid. De båda item-baserade algoritmerna ökar linjärt. Dock ökar 
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Diagram 6: Tid för att skapa modeller med varierande antal betyg.

Diagram 7: Tid för att skapa förutsägelser med varierande antal recept.
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den den ingrediensbaserade ungefär tre gånger snabbare. Båda tendencies algoritmerna är mycket 
snabbare än de övriga. Vid en inbördes jämförelse av dessa två är den ingrediensbaserade snabbare 
och ökar långsammare. 

När vi ser på hur långt tid det tar att generera modellerna så ser vi att den item-based recept 
modellen ökar i exponentiell tid. Med 3000 recept i databasen tar det närmare 10 minuter att 
generera modellen. Item-based med ingredienser ökar mycket långsammare (logaritmisk tid). För 
500 recept i databasen behöver algoritmen 36 sekunder och med 3000 recept behöver den 50 
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Diagram 8: Tid för att skapa förutsägelser med varierande antal recept (ej 
user-based ingredienser).

Diagram 9: Tid för att skapa modeller med varierande antal recept.
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sekunder. Tendencies på ingredienser ligger mellan 4-6 sekunder och tendencies på recept varierar 
mellan 0,36 och 0,57 sekunder.

4.2.4 Antal ingredienser

När vi varierar antalet ingredienser men håller antalet måltider konstant (1000 stycken) ser vi att 
user-based ingredienser är långsammast och verkar vara konstant med viss variation runt 0,9 
sekunder (Diagram 10). User-based recept avtar något när man ökar antalet recept. När de gäller  
item-based ingredienser så ser vi i diagrammet att tiden ökar med flera ingredienser. Item-based på 
receptbetyg håller däremot konstant tid runt 0,03 sekunder. Återigen är tendencies algoritmerna 
snabbast på att skapa förutsägelser. Precis som user-based recept avtar tiden något för tendencies 
recept. För tendencies ingredienser ser vi motsatsen, att algoritmen blir långsammare. Vid 1250 
ingredienser möts de och behöver då båda två runt 0,009 sekunder.

Tiden för att skapa item-based recept modellen avtar något från runt 30 sekunder vid 250 recept till 
runt 26 sekunder vid 1250 recept (se Diagram 12). Item-based på ingredienser stiger linjärt från 8 
sekunder till 56 sekunder för samma antal ingredienser. Även tendencies ingredienser ökar men på 
en mycket mindre skala. Här ser vi en stegring från 4 sekunder till 5,75 sekunder. Tendencies recept 
håller sig något under 0,4 sekunder vid alla ingrediensnivåer utan tydlig tendens upp eller ner.
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Diagram 10: Tid för att skapa förutsägelser med varierande antal ingredienser.
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Diagram 11: Tid för att skapa förutsägelser med varierande antal ingredienser 
(ej user-based ingrediens).

Diagram 12: Tid för att skapa modeller med varierande antal ingredienser.
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5 Diskussion

Vi börjar diskussionen med att sammanställa och analysera precisionen på de olika 
algoritmerna. Våra resultat jämförs med tidigare studier och vi jämför de olika algoritmerna 
precision mot varandra. Därefter går vi igenom skalbarheten på de olika algoritmerna och 
försöker koppla våra resultat till teorin. Diskussionen kommer att avslutas med 
rekommendationer för hur en implementation av en algoritm för smarta receptförslag i 
PlanEatSmile bör förverkligas.

5.1 Precision

5.1.1 Ingrediensbetyg eller receptbetyg?

När vi rangordnar algoritmerna efter precision ser vi att ingrediensversionerna alltid presterar bättre 
sin motsvarighet på receptnivå. Tydligast är skillnaden på user-based paret. Här kan vi göra den 
direkta jämförelsen med Freyne och Berkovsky (2010). Deras studie använde en mindre 
receptdatabas med 136 recept, fler användare och betyg (183 respektive 8701). De utförde endast 
precisionstester genom att ta bort ett recept per användare. I deras studie uppnår deras motsvarighet 
till user-based recept ett normaliserat MAE på precis under 0,3. Jämför man med resultatet i vår 
studie när endast ett receptbetyg ska förutspås är vårt värde något lägre med 0,26. Här skulle man 
kunna förvänta sig att vår undersökning borde resultera i ett sämre värde eftersom vår betygsmatris 
är glesare. Dock är det svårt att uttala sig om någon statistiskt signifikans mellan medelvärden utan 
att veta vilken spridning Freyne och Berkovsky hade i sin undersökning. Jämför vi värdena för user-
based ingrediens så visar Freyne och Berkovsky ett värde på runt 0,18 medan vår undersökning 
visar ett värde på 0,22. Därmed kan vi inte se en lika kraftig förbättring av resultaten genom att slå 
ut receptbetygen på receptets enskilda ingredienser. Vi visar dock trots detta att metoden innebär en 
statistiskt säkerställd förbättring10. Eftersom vi ser en sjunkande trend i MAE för user-based 
ingrediens när antalet receptbetyg ökar så är det möjligt att vi med fler betyg kommer ner till värden 
som ligger i par med Freyne och Berkovsky.

Vi lyckas även visa att Freyne och Berkovskys metod medför en förbättring av precisionen när vi 
använder tendencies-algortimen. Här ser vi en förbättring från 0,25 till 0,22. Skillnaden är 
signifikant på 1 %-nivå. 

Vi ser dock inte någon universell förbättring av collaborative filtering algoritmer när vi slår ut 

10 Medelvärdena skiljer sig åt enligt dubbelsidigt t-test på 1 %-signifikansnivå.
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receptbetygen på ingredienser. Vår item-based algoritmer uppvisar inte någon förbättring. Här ser vi 
istället en försämring från 0,237 till 0,265. 

Jämför vi vår uppmätta precision med Herlocker et als (2004) påstående att det skulle finnas en 
”magisk gräns” för precisionen runt 0,18 (nMAE)11 så ser vi att våra algoritmer inte riktigt når fram 
till detta värde. Undersökningarna de refererar till baserar sig på filmdata och använder en mycket 
större mängd betyg. Vår studie utgår ifrån ett mycket mindre dataset och dessutom inom en annat 
område. Freyne och Berkovsky (2010) lyckas dock, även på receptdata, uppnå ett värde som ligger 
nära den magiska gräns som Herlocker et al talar om. Som vi nämnde ovan så ser vi en fallande 
trend i nMAE och antar att vi med flera betyg skulle kunna uppnå ännu högre precision. 

En annan iakttagelse vi kan göra är att samtliga ingrediensbaserade algoritmer har bättre täckning, 
det vill säga klarar av att skapa rekommendationer för flera recept, än deras receptbaserade 
motsvarigheter. Förklaringen är ganska självklar. Eftersom varje recept består av ett flertal 
ingredienser så kommer betygsmatrisen på ingrediensnivå att vara mycket tätare. Effekten är 
absolut störst när det gäller user-based algoritmerna. På så vis förminskar man ett av de stora 
problemen med collaborative filtering algoritmerna, nämligen att det blir svårt att hitta 
gemensamma grannar i en gles betygsmatris. 

5.1.2 Cold-start

Man kan även tycka att uppdelningen på ingrediensbetyg borde avhjälpa cold-start problemet för 
nya användare, eftersom en användare, redan när den betygsatt ett eller ett par recept, kommer att 
ha betygsatt ett tiotal ingredienser. Båda user-based algoritmerna lyckas inte skapa några 
rekommendationer när användaren endast betygsatt ett recept. Vid fem betyg presterar 
ingrediensversionen mycket bättre än receptversionen. Ingrediensversionen har en täckning på 
nästan konstant 100 % medan receptversionen ökar från 23 % vid 5 betyg till 81 % vid 24 betyg. Vi 
kan även se att receptversionen visar en kraftigare förbättring gällande precisionen när vi ökar 
antalet betyg, denna förbättring är inte lika tydlig när det gäller ingrediensversionen. Därmed ser vi 
tydliga bevis för att ingrediensuppdelningen minskar cold-start problemet för nya användare när vi 
använder user-based collaborative filtering.

När det gäller item-based algoritmerna ser vi motsatsen: ingrediensalgoritmen har sämre täckning. 
Vi ser heller ingen tydlig förbättring när vi ökar antalet betyg. Detta gäller både ingrediens- och 
receptversionen. När det gäller receptversionen så skulle man till och med kunna hävda en 
försämring när fler recept betygsatts. 

Tendencies ingredienser lyckas i samtliga fall skapa rekommendationer. Även recept versionen av 
tendencies presterar mycket bra och från och med fem receptbetyg ligger täckningen på över 
99,5 %. Det vi kan se är att uppdelningen på ingredienser ger en tydlig förbättring vid ett betyg i 
databasen då täckningen går från 91 % till 100 %. Slutsatsen vi kan dra är att tendencies fungerar 
mycket bra redan med ett fåtal betyg (> 99,5 % täckning med 5 receptbetyg) och att vi genom att slå 
ut receptbetygen på ingredienser direkt får tillräckligt många betyg i databasen för att kunna skapa 

11 Vi har valt att normalisera (nMAE) Herlockers värde på 0,71 MAE på en femgradig skala för att lättare kunna 
jämföra värdena. 
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rekommendationer i samtliga fall.

5.1.3 Rangordning av algoritmer med avseende på precision

Vi har visat att en uppdelning av receptbetyg på ingredienser i de flesta fall medför en tydlig 
förbättring. När vi ser till precisionen i samtliga algoritmer skulle vi kunna dela in dem i tre grupper 
gällande precision. De två algoritmerna som presterar bäst är tendencies ingrediens och user-based 
ingrediens. Tre algoritmer ligger i mittfältet. Dessa är tendencies recept, item-based ingrediens och 
item-based recept. Sist kommer user-based recept. Denna algoritm visar dock en tydlig 
precisionshöjning när antalet recept ökar och skulle kanske prestera ännu bättre med flera betyg. 

1. Tendencies ingrediens: Delad första plats med avseende på precision och perfekt täckning i alla 
lägen. Lämpar sig mycket väl och är den bästa algoritmen gällande att skapa rekommendationer i 
undersökningen.

2. User-based ingrediens: Delad första plats med avseende på precision. Lyckas inte skapa 
rekommendationer för användare med endast ett recept betygsatt, därefter är täckningen dock 
mycket god. Lämpar sig väl i sammanhanget.

3. Tendencies recept: Bra rekommendationer och nästa perfekt täckning. Lämpar sig för att skapa 
rekommendationer dock finns det algoritmer med högre precision i undersökningen.

4. Item-based recept: Sämre än slumpen med endast ett recept i databasen. Bra rekommendationer 
med över 10 receptbetyg. Bra täckning men inte fullständig. Lämpar sig inte på grund av de dåliga 
resultaten med få recept. 

5. Item-based ingrediens: Bra rekommendation men dålig täckning som framför allt inte verkar bli 
bättre ens med 24 betygsatta recept. Lämpar sig inte eftersom många recept inte kan 
rekommenderas. 

6. User-based recept: Visar den sämsta precisionen och mycket dålig täckning. Dock ser vi att den 
tydligt förbättras när vi lägger till fler betyg. Dock blir den aldrig riktigt bra med den mängden 
betyg vi använde per användare och det behövs troligtvis en mycket stor mängd betyg för att få god 
täckning. Slutsatsen blir att algoritmen inte lämpar sig för att rekommendera recept.

5.2 Skalbarhet

För att sammanfatta och åskådliggöra resultaten har vi värderat skalbarheten av de olika 
algoritmerna med avseende på de olika parametrarna i Tabell 4. Vi kommer att börja med en 
övergripande diskussion utifrån denna sammanfattning för att senare även gå in på djupet hur 
algoritmerna presterar med avseende på de olika parametrarna.
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User-based 
recept

User-based 
ingrediens

Item-based 
recept

Item-based 
ingrediens

Tendencies 
recept

Tendencies 
ingrediens

Rek Rek Rek Mod Rek Mod Rek Mod Rek Mod

Användare Mycket 
Dålig

Extremt 
Dålig

M 
Bra

Bra Bra M 
Dålig

M 
Bra

M 
Bra

M 
Bra

Dålig

Betyg Mycket 
Dålig

Mycket 
Dålig

Bra Dålig Dålig M 
Dålig

M 
Bra

M 
Bra

M 
Bra

Dålig

Recept Bra Mycket 
Dålig

Bra Ex 
Dålig

Dålig Dålig M 
Bra

M 
Bra

M 
Bra

Bra

Ingredienser Bra Dålig Bra Dålig Dålig Dålig M 
Bra

M 
Bra

M 
Bra

M 
Bra

Tabell 4: Sammanfattning skalbarhet. Tabellen visar hur vi  har klassificerat skalbarheten av de 
olika algoritmerna. Rek = Rekommendation, Mod = Modell; det vill säga tiden för att skapa 
rekommendationer respektive modellen. 

Tabell 4 visar att item-based recept, tendencies recept och tendencies ingrediens skalar bra med när 
de ska skapa rekommendationer. User-based algoritmerna skalar mycket dåligt och vi ser tydligt att 
dessa in är lämpliga att använda i större system. Detta var förväntat. Item-based algoritmerna skalar 
bra när vi endast använder recept-betyg dock är tiden för att skapa modellen förhållandevis dålig. 
Det här visar dock fördelen med item-based algoritmen; att stora delar av beräkningarna kan utföras 
i förväg. Dock är inte prestandan tillräckligt hög för att kunna använda item-based ingrediens. Här 
får vi problem med att skapa rekommendationer. Tendencies algoritmerna presterar mycket bra när 
det gäller att skapa rekommendationer. Här är det inga problem att slå ut receptbetygen på 
ingredienser. För tendencies recept skapas även modellen i samtliga fall mycket snabbt. 
Ingrediensversionen har dock sämre prestanda, men man får komma ihåg att det inte är något som 
påverkar realtidskravet.

5.2.1 Antal användare och betyg

När vi ökar antalet användare och därmed även det totala antalet betyg i databasen så ser vi direkt 
att de båda user-based algoritmerna presterar mycket dåligt. Orsaken är att varje användare jämförs 
mot varje annan användare i systemet. När det gäller user-based ingrediens förvärras situationen 
extremt eftersom varje betyg dessutom ska slås ut på samtliga ingredienser i receptet, för att sedan 
återigen aggregeras till ett receptbetyg. Här lyckas item-based algoritmerna visa sin styrka. 
Eftersom antalet recept är konstant ökar tiden för att skapa rekommendationer inte. Dock är det en 
tydlig skillnad mellan ingrediens- och receptversionen. Återigen beror denna på att betygen måste 
räknas om. För item-based algoritmerna förflyttas en stor del av beräkningarna till modellskapandet 
istället. Receptversionen ökar dock mycket långsamt och ingrediensversionen mycket snabbare. 
Även när vi jämför båda tendencies algoritmerna ser vi att ingrediensversionen är långsammare. 
Dock är dessa algoritmer mycket snabbare med att skapa rekommendationer än de andra. De håller 
dessutom konstant tid när de skapar rekommendationer och uppfyller realtidskravet mycket väl. 
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När de gäller att skapa modellerna för de fyra modellbaserade algoritmerna så ser vi att 
algoritmerna som utgår direkt från receptbetygen presterar mycket bättre än deras 
ingrediensbaserade motsvarigheter. Tiden att skapa modellerna ökar linjärt i samtliga fall. 
Storleksordningen är dock mycket olika. Att item-based ingrediens redan vid 8000 användare 
behöver över 200 sekunder kan vara oroande. Återigen tycks omvandlingen av receptbetyg till 
ingrediensbetyg vara den avgörande faktorn. 

5.2.2 Antal betyg

När vi ökar antalet betyg men håller antalet användare konstant har vi samma situation för user-
based recept som när antalet användare ökades och på så vis även betygen. Här tycks antalet 
receptbetyg vara mer avgörande än antal användare. Däremot blir user-based ingrediens avsevärt 
mycket snabbare när vi håller antalet användare konstant. De både item-based algoritmerna ökar 
logaritmiskt när antalet betyg ökar. Ingrediens versionen är dock mycket långsammare och kan nog 
få problem med realtidskravet. Tendencies algoritmerna är mycket snabbare och tiden för att skapa 
rekommendationer hålls konstant när antalet betyg per användare ökar. Detta är att förvänta 
eftersom tendencies endast är beroende av antalet användare och antalet föremål. 

När vi ser till modellerna uppvisar item-based ingrediens samma mönster även om den skapas något 
snabbare än när antalet användare ökas. Tendencies ingrediens-modell blir snabbare jämfört när 
antalet användare ändrades. Detta är inte konstigt eftersom man beräknar tendenser för samtliga 
användare. De andra två algoritmerna uppvisar liknande mönster som tidigare. 

5.2.3 Antal recept

Ser vi till de receptbaserade algoritmerna så stiger både item-based och tendencies linjärt med 
antalet recept i databasen när vi skapar rekommendationer. Tendencies har i jämförelse en mycket 
långsammare stegring. User-based recept sjunker först något när antalen recept ökar till 2000 recept 
för att därefter uppvisa en mycket svag ökning. Jämför vi recept mot ingrediens för tendencies ser 
vi att tiden som tendencies ingrediens behöver för att skapa rekommendationer i stort sätt är 
konstant. Även user-based ingrediens håller konstant tid men är mycket långsam och behöver över 
två sekunder för att skapa rekommendationer. Vi ser återigen att det som tar tid är att beräkna om 
betyg från recept till ingrediens och sedan tillbaka.

När det gäller att skapa modellerna ser vi tydligt item-based recepts exponentiella utveckling. 
Motsvarande modell för ingredienser visar en positiv utveckling men mattar av ganska kraftigt. 
Avmattningen antyder att likhetsmatrisen för ingredienserna är välfylld

5.2.4 Antal ingredienser

User-based ingrediens presterar sämst när det gäller att skapa rekommendationer. Dock ser vi ingen 
tydlig tendens om prestandan förbättras eller försämras. Item-based ingrediens blir långsammare när 
vi ökar antalet ingredienser vilket är att vänta då även likhetsmatrisen växer. Vi ser även samma 
mönster för tendencies ingrediens dock är tiderna för denna algoritm avsevärt mycket bättre. För de 
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tre algoritmerna som utgår ifrån receptbetyg ser vi att samtliga långsamt avtar. Funktionen tycks 
vara logaritmisk och skulle kunna bero på förhållandet mellan ingredienser och recept, då antalet 
recept hålls konstant. Gällande storleksordningen på tiden de tre algoritmerna behöver så presterar 
user-based sämst, item-based i mitten och tendencies bäst. Det vill säga den inbördes ordningen 
mellan de olika algoritmtyperna är samma både på recept- och ingrediensnivå.

5.3 Rekommendation

PlanEatSmiles har flera önskemål och dessa är till viss del motstridiga. Att avgör vilken algoritm 
som lämpar sig bäst blir därför en avvägning. Vi har sett att man kan uppnå högre precision genom 
att dela upp receptbetyg på ingredienser. Samtidigt blir detta mer krävande ur beräkningssynpunkt. 
Tendencies algoritmerna presterar mycket väl med avseende på skalbarhet. När betygen delas upp 
ingredienser i tendencies får vi en algoritm med bästa precisionen. Skalbarheten är fortfarande 
mycket god när det gäller att skapa rekommendationer och den del av beräkningarna som är mer 
krävande, modellskapandet, kan beräknas offline. Vi  anser därför att tendencies ingrediens är den 
algoritm som kommer att lämpa sig bäst för implementera i PlanEatSmile.
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6 Implementationsförslag 

I det här kapitlet presenterar vi en rekommendationer för hur smarta receptförslag kan 
implementeras i PlanEatSmile. Vi utgår ifrån rekommendationen att använda tendencies 
ingrediens och visar hur denna kan implementeras i den givna miljön. Vi lägger fokus på hur 
man kan minimera cold-start-problemet ytterligare, hur algoritmen rent praktiska ska 
implementeras och användas samt hur modellerna ska skapas. 

Utifrån jämförelsen av de olika algoritmerna har vi valt att implementera tendencies med 
ingredienser. Algoritmen ligger både i topp gällande precision och är mycket snabb med att skapa 
rekommendationer. Tiden det tar att skapa modellen är fortfarande acceptabel. Den lyckas även väl 
med att skapa rekommendationer för nya användare. 

6.1 Cold-start

Att skapa rekommendationer i ett nytt system är ett problem eftersom användarna inte har några 
preferensprofiler med även eftersom inga av föremålen har blivit betygsatta. Genom vår enkät har 
vi samlat en ett antal betyg och med dessa i databasen har vi lyckats skapa rekommendationer för 
nya användare redan efter att det betygsatt ett enda recept. Genom att lägga till de receptbetyg som 
vi fick genom enkäten i PlanEatSmiles databas kan vi undvika avsaknaden av betyg på föremålen.

De receptbetyg vi lägger till måste vara kopplade till användare för att de ska kunna användas av ett 
collaborative filtering system. Vi rekommenderar därför att skapa dummy-användare för de 
personer som deltog i enkäten och betygsatte 25 eller fler recept. Efter att användarna skapats läggs 
betygen till. 

6.1.1 Implicita betyg

För helt nya användare kommer systemet inte kunna skapa rekommendationer förrän användaren 
har betygsatt ett recept. Då en ny användare troligtvis inte kommer att betygsätta recept förrän 
denne har tillagat någon av måltiderna kommer det ta ett tag tills systemet kan rekommendera 
recept för en ny användare. För att avhjälpa detta problem rekommenderar vi även att ta hjälp av 
implicita betyg. I PlanEatSmile finns en kalender där användaren kan planera in måltider. När 
användaren har identifierat ett recept som verkar intressant lägger han eller hon till receptet i 
planeringskalendern. Genom att ta med måltider som finns i planeringskalendern kan systemet 
redan i ett tidigare skede rekommendera recept. Även för en användare som har betygsatt recept kan 
det vara lönsamt att se till vilka måltider denne har planerat att äta. Inplanerade måltider visar att 
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användaren har ett större intresse i dessa. Om måltiden planeras in ofta borde det betyda ett ökat 
intresse för just den rätten och betyget kan ökas en aning. För att genomföra detta rekommenderar  
vi att man lägger till en faktor som förstärker betyget för varje gång en användare planerar in en 
måltid i kalendern. Om användaren inte betygsatt ett recept som läggs till i kalendern så används ett 
neutralt betyg (3) och samma förstärkningsfaktor som tidigare nämnts. Faktorn har vi valt att sätta 
till 1,05. 

Det är mycket svårt att mäta huruvida implicita betyg ökar precisionen, eftersom det blir svårt att 
jämföra med användarens verkliga preferenser. Dock anser vi att det är troligt att det skulle ge en 
förbättring. Den största förbättringen ser vi i att kunna skapa rekommendationer åt användaren i ett 
tidigare skede. 

Den implicita betygsättningen kommer naturligtvis öka komplexiteten i beräkningarna. Detta 
kommer dock endast påverka modellskapandet eftersom det endast är det bara är i det stadiet som 
betygen måste multipliceras med den implicita faktorn. Det här beräkningssteget kan med fördel 
utföras i SQL. Implicita betyg kommer inte påverka tiden det tar att skapa rekommendationer. 

6.2 Modellskapande

Modellen skapas enklast genom ett cron-skript som körs med men jämna tidsintervall och anropar 
funktionen som skapar modellen. Här vill man gärna köra skriptet så ofta som möjligt för att 
modellen ska vara uppdaterad. Dock behöver man endast uppdatera modellen när nya betyg har 
satts, som på så vis förändrar användarens profil. Modellerna kommer alltid att skapas i sin helhet, 
det vill säga vi kommer inte uppdatera en del av modellen för de användare vars profil har 
uppdaterats. Eftersom det tar ett tag att skapa modellen och modellen skapas i två steg. Första steget 
är att skapa användartendenser och andra steget blir att skapa tendenser för föremålen. Modellerna 
sparas i MySQL-tabeller. Eftersom modellen beräknas om i sin helhet är det snabbast att först ta 
bort samtliga tendenser och sedan lägga till de nya. Att uppdatera enskilda rader är av prestandaskäl 
inte en lösning. För att se till att modellerna alltid finns tillgängliga bör transactions användas, 
vilket innebär att den gamla data finns tillgänglig tills att all den nya är beräknad och tillgänglig. 

6.3 Rekommendationer

PlanEatSmile är en sida som fortfarande är under utveckling och ny funktionalitet tillkommer 
ständigt. I dagsläget finns pseudorekommendationer12 på förstasidan och användaren har även 
möjligheter att byta ut recept som finns inplanerade i kalendern. Eftersom en viktig del med 
PlanEatSmile är att hjälpa användaren till bättre kostvanor så begränsas urvalet ofta utifrån olika 
faktorer som till exempel vilka ingredienser som kan ingå i ett recept.  För att göra systemet så 
flexibelt som möjligt rekommenderar vi att man tar fram ett api som sorterar en given lista med 
recept utifrån hur algoritmen tror att användaren kommer att tycka om dessa. Detta skulle enklast 
kunna ske genom att skapa en egen modul i drupal. Utöver detta måste även databaslagret 
kompletteras för att skapa gränssnittet mellan modulen och databasen. Genom att separera 

12 Dessa är för närvarande mestadels slumpmässiga. 
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rekommendationsmodulen kan övriga delar av systemet först ta fram de recept som uppfyller alla 
krav/restriktioner och rekommendationssystemets uppgift blir helt enkelt att sortera dessa recept. 
För recept som algoritmen inte lyckas förutspå ett betyg för, till exempel helt nya recept, läggs 
dessa till på slumpmässiga platser i listan. På så vis kommer även nya recept att presenteras för 
användaren. Dock innebär detta att ordningen på listan inte alltid kommer att vara samma. För att 
minska antalet anrop till rekommendations-api:et rekommenderar vi även att de anropande delarna 
sparar listan med rekommendationer. De är även en fördel att låta dessa delar hålla reda på vilka 
recept de redan har visats till användaren. Ett liknande system använder PlanEatSmile i dagsläget, 
var ordnade receptlistor sparas i php-sessions variabler. 
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7 Slutsats

I det här kapitlet sammanfattas resultatet av studien och frågeställningarna besvaras. 

I det här arbetet har vi visat hur man kan implementera en algoritm för smart individanpassade 
receptförslag. Vi har utifrån tidigare forskning visat hur man kan uppnå högre precision i 
receptrekommendationer genom att slå ut receptbetyg på receptets enskilda ingredienser. Vi har 
även visat att denna strategi med fördel även kan tillämpas på tendencies collaborative filtering. I 
rapporten har vi även kommit fram till att realtidsrekommendationer i en PHP/MySQL-miljö är 
svåra att implementera, att stor vikt måste läggas på prestanda och att de flesta standard algoritmer 
för collaborative filtering, såsom user-based eller item-based, inte lämpar sig väl. 

I den här rapporten har vi tagit fram en ny version av tendencies collaborative filtering som 
använder ingrediensbetyg härledda från receptbetyg. Algoritmen visar på god precision och mycket 
bra prestanda.

• Vilka algoritmer har störst potential att kunna tillämpas för receptförutsägelser?
Genom att studera litteraturen tog vi fram ett antal kandidater för vidare undersökning. Vi 
såg även stort potential i att använda indirekta ingrediensbetyg som vi härledde ifrån 
receptbetygen. Algoritmerna vi valde att undersökte vidare var user-based, item-based och 
tendencies collaborative filtering. Alla tre testades i versioner på både receptbetyg och 
ingrediensbetyg.

• Hur presterar dessa algoritmer avseende precision?
User-based ingrediens och tendencies ingrediens presterar bäst med avseende på precision. 
User-based recept presterar sämst och de övriga befinner sig däremellan. 

◦ Hur påverkar cold-start-problemet algoritmernas precision?
Samtliga algoritmer presterar bättre när användaren betygsätter flera recept. User-based 
recept, user-based ingrediens och item-based recept klarar inte av att skapa 
rekommendationer för användare som endast betygsatt ett recept. User-based recept har 
dessutom mycket dålig täckning. Tendencies algoritmerna klarar av att skapa 
rekommendationer från första användarbetyget och har bra täckning redan från start. 
Sammanfattningsvis presterar tendencies ingrediens bäst.

• Hur presterar dessa algoritmer avseende skalbarhet?
User-based algoritmerna skalar dåligt. Framför allt med avseende på de viktigaste faktorerna 
antal användare och antal betyg. Item-based recept skalar väl för att skapa 
rekommendationer men har stora problem att skapa modellen när antal recept ökar. Item-
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based ingrediens har problem med att skapa rekommendationer i realtid och att skapa 
modellen tar längre tid än dess receptmotsvarighet. Tendencies algoritmerna skalar mycket 
väl gällande att skapa rekommendationer. Receptversionen skalar även mycket bra när vi 
skapar modellen. Ingrediensversionen är något långsammare när antalet användare och 
betyg ökas. 

• Vilken algoritm är mest lämpad för implementation i PlanEatSmile och hur kan den 
implementeras?
Vi har i den här studien kommit fram till att tendencies ingrediens är bäst lämpad för 
implementation i PlanEatSmile. Algoritmen har högst precision och fungerar mycket väl 
även för nya användare. Att skapa rekommendationer i realtid är inget problem. 

I den här studien har vi även kommit med rekommendationer hur man kan implementera tendencies 
ingrediens i PlanEatSmile. Vi anser att ett löskopplat API är mest lämpligt eftersom sajten 
fortfarande genomgår stora förändringar. Vi anser även att det finns goda möjligheter att kombinera 
de explicita betygen med implicita betyg. Detta kommer att påverka prestandan i modellskapandet 
men även göra det möjligt att skapa rekommendationer till användare redan innan de betygsatt sitt 
första recept. 

43



Referenser 

Breese, J. S., Heckerman, D., & Kadie, C. (1998). Empirical analysis of predictive algorithms for 
collaborative filtering. Proceedings of the Fourteenth conference on Uncertainty in artificial 
intelligence (UAI'98), Morgan Kaufmann Publishers Inc, San Francisco, CA, USA, 43–52.

Cacheda, F., Carneiro, V., Fernández, D. & Formoso, V. (2011). Comparison of collaborative 
filtering algorithms: Limitations of current techniques and proposals for scalable, high-
performance recommender systems. ACM Transactions on the Web (TWEB), Vol. 5 Issue 1, 
ACM, New York, NY, USA, 2–33.

Candillier, L., Meyer, F. & Boullé, M. (2007). Comparing State-of-the-Art Collaborative Filtering 
Systems. Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, Vol. 4571, Springer 
Berlin Heidelberg, 548–562.

Ekstrand, M. D., Riedl, JJ T. & Konstan, J. A. (2011). Collaborative Filtering Recommender 
Systems. Foundations and Trends in Human–Computer Interaction ,Vol. 4, No. 2, Now 
Publishers Inc., Hanover, MA, USA, 81–173.

Freyne, J. & Berkovsky, S. (2010). Recommending Food: Reasoning on Recipes and Ingredients. 
User Modeling, Adaptation, and Personalization, vol. 6075. Springer, Berlin Heidelberg, 381–
386.

Freyne, J., Berkovsky, S. & Smith, G. (2011). Recipe Recommendation: Accuracy and Reasoning. 
User Modeling, Adaption and Personalization, vol. 6787, Springer, Berlin Heidelberg, 99–110.

Goldberg, K., Roeder, T., Gupta, D. & Perkins, C. (2001). Eigentaste: A Constant Time 
Collaborative Filtering Algorithm. Information Retrieval, vol. 4, issue 2, Kluwer Academic 
Publishers, 133–151.

Hammond K. J. (1986). CHEF:  A  Model  of  Case-based  Planning. Proceedings of the Fifth 
National Conference on Artificial Intelligence, 267–271

Herlocker, J. L., Konstan, J. A., Terveen, L. G. & Riedl, J. T. (2004). Evaluating collaborative 
filtering recommender systems. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), Vol. 22 
Issue 1, ACM, New York, NY, USA, 5–53.

44



Herlocker, J., Konstan, J. A. & Riedl, J. (2002). An Empirical Analysis of Design Choices in 
Neighborhood-Based Collaborative Filtering Algorithms. Information Retrieval, Vol. 5, Issue 4, 
Kluwer Academic Publishers, Hingham, MA, USA, 287–310.

Konstan, J. A., Miller, B. N., Maltz, D. Herlocker, J. L., Gordon, L. R. & Riedl, J. (1997). 
GroupLens: applying collaborative filtering to Usenet news. Communications of the ACM, Vol. 
40 Issue 3, ACM, New York, NY, USA, 77–87.

Lemire, D. & McGrath, S. (2005). Implementing a Rating-Based Item-to-Item Recommender 
System in PHP/SQL. Tillgänglig: http://www.daniel-
lemire.com/fr/documents/publications/webpaper.pdf (hämtad: 2012-11-27).

Linden, G., Smith, B. & York, J. (2003). Amazon.com recommendations: item-to-item collaborative 
filtering. Internet Computing, IEEE, vol. 7, no. 1, 76–80.

Park, S.-T., Pennock, D., Madani, O., Good, N. & DeCoste, D. (2006). Naive filterbots for robust 
cold-start recommendations. Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference 
on Knowledge discovery and data mining (KDD '06), ACM, New York, NY, USA, 699–705.

Pazzani, M. J. & Billsus, D. (2007). Content-Based Recommendation Systems. The Adaptive Web, 
vol. 4321, Springer, Berlin Heidelberg, 325–341.

Piccart, B., Struyf, J. & Blockeel, H. (2010). Alleviating the Sparsity Problem in Collaborative 
Filtering by using an Adapted Distance and a Graph-based Method. Proceedings of the Tenth 
SIAM International Conference on Data Mining, 189–198.

Resnick, P., Iacovou, N., Suchak, M.,Bergstrom, P. & Riedl, J. (1994). GroupLens: an open 
architecture for collaborative filtering of netnews. Proceedings of the 1994 ACM conference on 
Computer supported cooperative work (CSCW '94), ACM, New York, NY, USA, 175–186.

Sarwar, B., Karypis, G., Konstan, J. & Riedl, J. (2001). Item-based collaborative filtering 
recommendation algorithms. Proceedings of the 10th international conference on World Wide 
Web (WWW '01), ACM New York, NY, USA, 285–295.

Segaran, T. (2007). Programming collective intelligence : building smart web 2.0 applications. 
O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.

Sun, Z., Lou, N. & Kaung, W. (2011). One Real-time Personalized Recommendation Systems 
Based On Slope One Algorithm. Eighth International Conference on Fuzzy Systems and 
Knowledge Discovery (FSKD), Vol. 3, 1826–1830.

Woerndl, W., Helminger, J. & Prinz V. (2009). Experiences from Implementing Collaborative 
Filtering in a Web 2.0 Application. Workshop on Adaptation and Personalization for Web 2.0, 

45



UMAP'09, 120-129.

Yu, L., Li, Q., Xie, H. & Cai, Y. (2011). Exploring Folksonomy and Cooking Procedures to Boost 
Cooking Recipe Recommendation. Web Technologies and Applications, vol. 6612. Springer, 
Berlin Heidelberg, 119–130.

46



Bilaga 1

Nedan visas ett exempel på ett recept som deltagarna i enkätundersökningen fick betygsätta. 
Deltagaren betygsätter receptet genom att klicka på stjärnorna uppe till höger. Därefter presenteras 
nästa recept.
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